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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3216. 

УКАЗ БР. 3 
21 декември 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
д-р Жељу Желев 
 
со ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“ 
 
За исклучителни заслуги за признавањето на неза-

висна и суверена Република Македонија од страна на 
Република Бугарија како прва земја и нејзино ната-
мошно етаблирање во меѓународната заедница, како и 
за развојот на севкупните односи и соработка меѓу 
двете држави. 

 
           Бр. 10-1267                               Претседател 
21 декември 2009 година       на Република Македонија, 
            Скопје      д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
3217. 

УКАЗ БР. 4 
21 декември 2009 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Симон Трпчески 
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
За високите дострели во неговата професионална 

музичка дејност како врвен пијанист со што даде ис-
клучителен придонес во збогатувањето на македонс-
ките културни вредности и нивна афирмација во 
светот. 

 
          Бр. 10-1268                               Претседател 
21 декември 2009 година       на Република Македонија, 
            Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3218. 
Врз основа на член 13 став (2) од Законот за нус 

производи од животинско потекло („Службен весник 
на Република Македонија” број 113/2007), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе     

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ШТО ЈА ВОДАТ 
ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ИСПРАЌААТ, 
ПРЕВЕЗУВААТ И ПРИМААТ НУС ПРОИЗВОДИ  

ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на евиденцијата што ја водат 
правни и физички лица кои испраќаат, превезуваат и 
примаат нус производи од животинско потекло. 

 
Член 2 

1) Евиденцијата за испраќање, превезување и при-
мање на нус производите од животинско потекло што 
ја водат правните и физички лица од член 1 на овој 
правилник го водат на образец во А4 формат на бела 
хартија во три примерока. 

2) Образецот од став 1 од овој член ги содржи след-
ниве податоци: 

- Опис на нус производот 
- Категорија на нус производот 
- Начин на пакување на нус производот 
- Име на поседувачот 
- Адреса на поседувачот 
- Број на Одобрение од Управата за ветеринарство 

на поседувачот 
- Вкупно предаден нус производ на собирач/транс-

портер 
- Место на предавање 
- Дата на предавање 
- Име на собирач/транспортер 
- Адреса на собирач/транспортер 
- Број на дозвола 
- Вкупно примен нус производ 
- Име на краен поседувач на нус производот 
- Адреса на краен поседувач на нус производот 
- Број на Одобрение од Управата за ветеринарство 

на крајниот поседувач 
- Вкупно предаден нус производ на собирач/транс-

портер 
- Место на предавање на крајниот поседувач 
- Дата на предавање  на крајниот поседувач 
3) Образецот од став 1 на овој член е даден во при-

лог кој е составен дел од овој правилник. 
 

Член 3 
Евиденцијата од член 2 на овој правилник правните 

и физички лица ја водат во пишана и електронска фор-
ма, при што истата ја чуваат најмалку две години во 
своите работни простории. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 11-11390/3         

18 ноември 20009 година                    Министер, 
       Скопје                              Љупчо Димовски, с.р. 
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3219. 
Врз основа на член 14 став (10) од Законот за нус 

производи од животинско потекло („Службен весник 
на Република Македонија” број 113/2007), министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, до-
несе     

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ОБЈЕ-
КТИТЕ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМЕНОСТ, КАКО И 
ПОСТАПКИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
СООДВЕТНА ДЕЈНОСТ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ПРЕРАБОТУВАЧКИТЕ ОБЈЕКТИ 
ЗА KАТЕГОРИЈА 3 MАТЕРИЈАЛИ И ПОСЕБНИ-
ТЕ УСЛОВИ ЗА ПРЕРАБОТЕНИ ЖИВОТИНСКИ 
ПРОТЕИНИ И ДРУГИ ПРЕРАБОТЕНИ ПРОИЗ-
ВОДИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ КАКО  
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСХРАНА НА ЖИВОТНИТЕ 

 
Член 1 

 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-

ви во однос на објектите, техничката опременост, како 
и постапките и условите за вршење на соодветна деј-
ност кои треба да ги исполнуваат преработувачките об-
јекти за Kатегорија 3 Mатеријали и посебните услови 
за преработнени животински протеини и друг прерабо-
тени производи кои може да се користат како матери-
јал за исхрана на животните.  

 
Член 2 

 
Преработувачки објекти за Категорија 3 Материјали 

 
(1) Преработувачките објекти за Категорија 3 Мате-

ријали на нуспроизводи од животинско потекло треба 
да бидат одобрени од Управата за ветеринарство и да 
ги исполнуваат минимум следните услови: 

 1) основнитe услови за преработувачки објекти за 
Категорија 3 Материјали;    

 2) оперативни услови за манипулирање, прерабо-
тка и складирање на Категорија 3 Материјали и специ-
фичните услови за Категорија 3 Материјали;  

3) условите за валидација; 
4) да воспостави систем кој обезбедува по прерабо-

тката  производите да ги исполнуваат основните стан-
дарди за дадени производи. 
 

Член 3 
 

Основни хигиенски услови за преработувачки обје-
кти за Категорија 3 Материјали 

 
(1) Објектите и уредите треба да ги исполнуваат 

најмалку следниве услови: 
 1) просториите за преработка на нуспроизводи од 

животинско потекло  не смеат да се наоѓаат на истите 
локации со кланиците, освен доколку не се лоцирани 
во комплетно одвоени објекти. Во секој случај, систем 
на конвери може да поврзува индивидуален објект со 
кланица на самото место доколку се обезбедни следни 
услови.  

а) постојат одвени влезови, приемни пултови, опре-
ма, излези и персонал за преработувачкиот објект и 
кланицата; и   

 б) нуспроизводите од животинско потекло кои се 
преработуваат потекнуваат од истиот објект.  

Неовластени лица и животни треба ефективно да 
бидат спречени да влезат во преработувачкиот објект.  

 2) преработувачкиот објект треба да поседува чист 
и нечист сектор, адекватно одвоен. Во нечистиот се-
ктор мора да постои покриен дел за прием на  нуспро-
изводи од животинско потекло и мора да е конструи-
ран на начин за лесно чистење и дезинфекција. Подо-
вите мора да бидат поставени на начин со кој се овоз-
можува дренирање на течностите. Преработувачките 
објекти треба да поседуваат соодветни тоалети, собле-
кувални и мијалници за персоналот; 

3) преработувачкиот објект треба да поседува задо-
волителен производствен капацитет за топла вода и па-
реа за преработката на нуспроизводи од животинскио 
потекло; 

4) нечистиот сектор, доколку е соодветно, мора да 
содржи опрема за намалување на големината на нус-
производите од животинско потекло и опрема за става-
ње на искршените нуспроизводи од животинско потек-
ло во единицата за преработка. 

5) сите инсталации за преработка на нуспроизводи 
од животинско потекло треба да работат во согласност 
со оперативните услови за манипулирање, преработка 
и складирање. Онаму каде што е потребен термички 
третман, сите уреди мора да се опремени со: 

а) опрема за мерење наменета за следење на темпе-
ратурата во однос на времето, а доколку е потребно, 
мерење на критичните точки; 

б) опрема за регистрирање со која  се врши постоја-
но запишување на резултатите од овие мерења; и 

в) соодветен безбедносен систем за да се спречи 
претераното затоплување; 

6) за да се спречи повторна контаминација на крај-
ниот производ со новопримените нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, треба да постои целосна одвоеност 
меѓу просторот за растовар на новопримените  матери-
јали во преработувачкиот објект и просторот за остава-
ње на тие производи за преработка, како и на просто-
рот за складирање на преработените производи.  

(2) Преработувачкиот објект треба да поседува со-
одветни капацитети за чистење и дезинфекција на кон-
тејнерите или приемните контејнери во кои се примаат 
нуспроизводите од животинско потекло и соодветни 
капацитети за возилата со кои се транспортираат. 

(3) Треба да се обезбедат соодветни капацитети за 
дезинфекција на тркалата на возилата, при напуштање-
то на нечистиот сектор на преработувачкиот објект. 

(4) Сите преработувачки објекти треба да  поседу-
ваат систем за отстранување на отпадната вода, кој ги 
исполнува условите утврдени од надлежниот орган. 

(5) Преработувачкиот објект треба  да поседува 
сопствена лабораторија или да ги користи услугите на 
надворешна лабораторија. Лабораторијата треба да би-
де опремена за спроведување на неопходните анализи 
и да биде овластена од страна на Управата за ветери-
нарство. 
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Член 4 
Специфични барања за одобрување на Категорија 3 

Преработувачки објекти 
 
А. Објекти  
(1) Објектите за преработка на Категоријата 3 Ма-

теријали не смеат да се наоѓаат на истите локации со 
просториите за преработка, на материјалите од Катего-
ријата 1 или Категоријата 2 Материјали, освен доколку 
не се во комплетно  одделени објекти. 

(2) По исклучок, Управата за ветеринарство може 
да дозволи и одобри преработвачки објект за Категори-
јата 3 Материјали привремено да се користи за прера-
ботка на Категоријата 1 или Категоријата 2 Материја-
ли, во случаи кога широката распространетост на одре-
дена епизоотија, или други исклучителни и непредви-
дени околности, доведат до недостаток на  капацитетот 
на преработувачки објекти за  Категорија 1 или Катего-
рија 2 Материјали. 

Во тој случај, Управата за ветеринарство треба по-
вторно да даде одобрување на преработувачкиот објект 
за Категорија 3 Материјали, во согласност со одредби-
те од Законот за ветеринарно здравство, пред тој објект 
повторно да започне со преработка на Категоријата 3 
Материјал. 

(3) Преработувачките објекти за Категорија 3 Мате-
ријали треба да  поседуваат: 

 1) инсталација за контрола на присуство на туѓи 
материи, како на пр. амбалажи, метални парчиња, и 
други предмети во нуспроизводите од животинско по-
текло; и 

 2) доколку, заради количината на производите кои 
се пререработуваат, е потребно редовно или контиуи-
рано присуство на Официјален ветеринар, објектот тре-
ба да поседува соодветно опремена просторија, која 
може да се заклучува, исклучиво наменета за инспек-
циската служба. 

 
Б. Суровини 
(4) За производство на преработени животински 

протеини и други материјали за исхрана на животните 
можат да се користат само Категоријата 3 Материјали 
наведени во соодветниот подзаконски акт, кои биле ма-
нипулирани, складирани и транспортирани согласно 
одредбите на Законот за нуспроизводи од животинско 
потекло.  

(5) Пред преработката, нуспроизводите од живо-
тинско потекло треба да се проверат на  присуство на 
туѓи материи. Туѓите материи треба веднаш  да се от-
странат доколку се присутни. 

 
В. Стандарди на преработка  
(6) Критичните контролни точки со кои се одредува 

степенот на термичките обработки, кои се применуваат 
во преработка, мора да се идентификуваат за секој пое-
динечен метод на преработка, како што е прецизирано 
во Правилникот. Критичките контролни точки може да 
ги сочинуваа, најмаку: 

- големината на парчињата на суровината;  
- постигнатата температура во процесот на термич-

ка обработка;  

- притисокот кој се применува врз суровината, до-
колку се применува, и 

- времетраењето на процесот на термичка обрабо-
тка, или процентот на напојување на непрекинатиот 
систем. 

Минималните стандарди на процесите треба да се 
прецизираат за секоја поединечна применлива критич-
на контролна точка. 

(7) Евиденцијата треба да се чува најмалку две го-
дини, за да се демонстрира дека се применуваат основ-
ните вредности на процесот за секоја поединечна кри-
тична контролна точка. 

(8) Треба да се користат прецизно калибрирани ме-
рачи/регистри за следење на условите на преработката. 
Евиденцијата мора да се чува најмалку две години, за 
да се демонстрира датумот на калибрирање//баждаре-
ње на мерачот/регистарот. 

(9) Материјалот кој не претрпел специфична тер-
мичка обработка (материјалот исфрлен на самиот поче-
ток, или истечен од садот за варење) треба  повторно 
да помине термичка обработка, или да се собере и по-
вторно да се преработи. 

 
Г. Преработени производи 
(10) Мострите од крајните производи, кои се земе-

ни во текот на складирањето или при повлекувањето 
од складот на преработувачкиот објект, треба да се 
усогласени со следниве стандарди: 

Salmonella: отсутност во 25 гр: n=5, c=0, m=0, M=0 
Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 во 1 гр. 
каде: 
n = број на мостри кои треба да се тестираат; 
m = праг на вредноста за бројот на бактерии; резул-

татот се смета задоволителен доколку бројот на бакте-
рии во сите мостри не го надминува m; 

М = максимална вредност на бројот на бактерии; 
резултатот се смета незадоволителен доколку бројот на 
бактерии во една или повеќе мостри е еднаков на М 
или е поголем; и 

с = бројот на бактерии во мострите, чиј број може 
да биде меѓу m и М, мострата сепак се смета прифатли-
ва доколку бројот на бактерии во другите мостри е m 
или помал. 

(11) Неискористетните или вишокот на пререботе-
ни производи треба после нивното перманетно беле-
жење: 

а) нештетно да се одстранат како отпад со горење 
или согорување во објекти за горење или согорување 
одобрени од Управата за ветеринарство;  

б) нештетно да се одстранат во депонии кои се одо-
брени согласно прописите за заштита на животната 
средина;  

в) се транформираат во објекти за биогас или обје-
кти за компост одобрени од Управата за ветеринарство.  

 
Член 5 

 
Оперативни услови за Категорија 3 Материјали 

 
(1) Нуспроизводите од животинско потекло треба 

да се преработат што е можно поскоро по нивното при-
стигнување. Тие мора правилно да се складираат до 
нивната преработка. 
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(2) Контејнерите, сандаците и возилата кои се кори-
стат за транспортирање на непреработените материјали 
мора да се исчистат во за тоа наменет простор. Тој про-
стор мора да е лоциран или назначен, за да се спречи ри-
зикот од контаминација на преработените производи. 

(3) Лицата кои работат во нечистиот сектор не сме-
ат да влегуваат во чистиот сектор пред да ја пресобле-
чат работната облека и обувките, или без дезинфекција 
на обувките. Опремата и садовите не смеат да се носат 
од нечистиот во чистиот сектор, ако не се исчистат и 
дезинфицираат. Мора да се утврдат постапки за движе-
ње на персоналот, со цел да се контролира нивното 
движење меѓу просторите и да се утврди правилната 
употреба на кадите за чистење на нозете и на тркалата. 

(4) Отпадната вода која потекнува од нечистиот се-
ктор мора да се обработи, за да се отстранат, колку што 
е разумно практично, остатоците од патогените агенси.  

(5) Треба да се преземаат систематски превентивни 
мерки против птици, глодари, инсекти и други штето-
чинци со воведување на документирана програма за 
контрола на штеточинци. 

(6) Треба да се восопостават и документираат по-
стапките за чистење на сите делови од објектот со обез-
бедување на соодветна опрема и средства за чистење. 

(7) Хигиенската контрола мора да вклучува и ре-
довни инспекции на средината и опремата. Распоредот 
и резултатите од инспекциите мора да се документира-
ат и да се чуваат најмалку две години. 

(8) Уредите и опремата мора да се чуваат во добра 
состојба, а мерната опрема мора редовно да се кали-
брира. 

(9) Преработените производи треба да се манипули-
раат и складираат во преработувачките објекти  на на-
чин кој спречува повторна контаминација. 

 
Член 6 

Посебни услови за преработените животински  
протеини 

 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, пререботените животински протеини треба да ги 
исполнуваат и следните услови:  

 
А. Стандарди на преработка 
(2) Преработените животински протеини од цицачи 

мора да подлежат на методот за преработка. 1. 
Преработените животински протеини од цицачи 

треба да бидат подвргнати на било кој од преработу-
вачките просеци Методите од 1 до 5 или Метод 7 и 
треба да бидат перманентно обележани со боја или на 
некој друг начин непосредно по преработката, пред 
нивното нештетно одстранување во согласност со за-
конските прописи.  

Преработените животински протеини од цицачи, 
наменти исклучиво за употреба како храна за домашни 
миленци, која се транспортира во одредени контејнери 
кои не се користат за транспор на нуспроизводи или 
добиточна храна за исхрана на фармски животни, и ко-
ја е испратена директно од Категорија 3 Преработувач-
ки објект, може да бидат подвргнати на било кој од ме-
тодите на преработка Методи 1 до 5 или Метод 7.  

(3) Преработените животински протеини од неци-
цачи, со исклучок на рибиното брашно, треба да подле-
жат на некој од методите за преработка Методи 1 до 5 
или Метод 7. 

(4) Рибиното брашно мора да подлежи на: 
 1) некој од методите за преработка; или 
 2) метод и параметри со кои се обезбедува усогла-

сување на производот со основните микробиолошките 
стандарди од овој правлиник.  

 
Б. Складирање 
(5) Преработените животински протеини треба да 

се пакуваат и складираат во нови стерилни вреќи или 
во соодветно конструирани  корпи. 

(6) Треба да се преземат соодветни мерки за да се 
минимизира кондензацијата во корпите, конвеерите, 
или елеваторите.  

(7) Производите во конвеерите, елеваторите и кор-
пите треба да бидат заштитени од случајна  контамина-
ција. 

(8) Опремата за манипулација  на преработените жи-
вотински протеини треба да се одржува во чиста и сува 
состојба и треба да има соодветни инспекциски точки  за 
проверка на чистотата на опремата.  Сите објекти за 
складирање треба  редовно да се празнат и да се чистат, 
според потребите условени со производството. 

(9) Преработените животински протеини треба да 
се чуваат суви. Објектот треба превентивно да спречи 
течењето и кондензацијата во складиштето. 

 
В. Увоз 
(10) Управата за ветеринарство одобрува увоз на 

преработени животински протеини: 
 1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
 2) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 

се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
 3) ако се произведени во согласност со Законот за 

нус произоди од животинско потекло; и 
 4) ако се придружени со ветеринарно здравствен 

сертификат согласно моделот кој е даден во прилог. 
(11) Пред пратките да се пуштат во слободен про-

мет, Управата за ветеринарство треба да земе мостри 
од преработените животински протеини на граничната 
инспекциска станица, за да обезбеди утвдрување усог-
ласеност со основните микробиолошки услови. Офици-
јалниот инспектор треба: 

 1) да земе мостри од секоја непакувана пратка на 
производи; и 

 2) да земе мостри од пакуваната пратка со произво-
ди, по случаен избор, спакуван во објектот за произ-
водство на потекло.  

(12) Доколку шест последователни тестови на непа-
кувани пратки, кои потекнуваат од трети земји се пока-
жат негативни, Управата за ветеринарство може да зе-
ме мостри од следните непакувани пратки, по случаен 
избор. Доколку, еден од примероците по случаен избор 
даде позитивен резултат, Управата за ветеринарство , 
треба да го извести надлежниот орган на земјата на по-
текло, со цел да преземе соодветни мерки за разрешу-
вање на состојбата. Надлежниот орган на земјата на по-
текло мора овие мерки да ги даде на разгледување на 
надлежниот орган кој го вршел земањето мостри. Во 
случај на повторување позитивен резултат од истиот 
извор, надлежниот орган мора да земе мостри од секоја 
поединечна пратка од истиот извор, сe додека шесте 
последователни тестови не се покажат негативни. 
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(13) Евиденцијата за изведените контроли евиден-
цијата од резултатите на мострите земени од сите пра-
тки се чува најмалку две години.  

(14) Кога една пратка ќе покаже позитивен резултат 
на салмонела, таа мора, или: 

 1) да се постапи во согласност со постапката утвр-
дени со прописите за ветеринарно санитарен прелед и 
контрола на граничен ветеринарен премин; или 

 2) повторно да се преработи во преработувачки об-
јект , одобрен од Управата за ветеринарство или  или 
да се деконтаминира со обработка, дозволена од страна 
на надлежниот орган. Пратката не се ослободува доде-
ка не се обработи и не се тестира на салмонела од стра-
на на Управата за ветеринарство во согласност со осно-
вите микробиолошки услови  и не се добие негативен 
резултат. 

 
Член 7 

Посебни услови за производи од крв 
 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, производите од крв треба да ги исполнуваат и 
следните услови:  

 
А. Суровини 
(2) Само крвта од заклани животни кои се хигиенси 

исправни за исхрана на луѓето, но не се наменети за ис-
храна на луѓе од комерцијални причини  и крв од зак-
лани животни кои не се хигиенски исправни за исхрана 
на луѓе но не се заболени од болести кои се пренесува-
ат на луѓе и животни и потекнуваат од животни кои се 
прогласени за исправни за исхрана на луѓе може да се 
користи за производство на производи од крв. 

 
Б. Стандарди на преработка 
(3) Производите од крв мора да подлежат на: 
 1) некој од методите за преработка од 1 до 5 или 7; 

или 
2) метод и параметри со кои се обезбедува усогла-

сеност на производот со основните микробиолошките 
стандарди. 

 
В. Увоз 
(4) Управата за ветеринарство одобрува увоз на 

производи од крв: 
(а) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
(б) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 

се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
(в) ако се произведени во согласност со Законот за 

нуспроизоди од животинско потекло; и 
(г) ако се придружени со ветеринарно здравствен 

сертификат согласно моделот кој е даден во прилог. 
 

Член 8 
Посебни услови за топени масти и рибино масло 

 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, топените масти и рибиното масло треба да ги ис-
полнуваат и следните услови:  

 
А. Стандарди на преработка 
(2) Освен доколку топената маст не е произведена 

согласно топените масти треба да се призведуваат со 
користење на Методи 1 до 5 или Метод 7 и рибиното 
масло со Метод 6.  

Топената маст која потекнува од преживари мора 
да се пречисти на начин да максималните нивоа на 
вкупните нерастворливи нечистотии не надминат 
0,15% во тежина. 

 
Б. Увоз на топена маст 
(3) Управата за ветеринарство одобрува увоз на то-

пени масти доколку: 
1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
2) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 

се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
3) ако се произведени во согласност со Законот за 

нуспроизоди од животинско потекло; или 
а) целосно или делумно се добиени од  суровини по 

потекло од свињи и потекнуваат од земја или дел од те-
риторијата на земја во која немало појава на лигавка и 
шап во последните 24 месеци и во која немало појава 
на класична чума кај свињите и африканска чума кај 
свињите во последните 12 месеци, 

б) целосно или делумно се добиени од суровини по 
потекло од перната живина и потекнуваат од земја, или 
дел од територијата на земја, во која немало појава на 
болеста њукасл и авијарна инфлуенза во претходните 
шест месеци, 

в) целосно или делумно се добиени од суровини по 
потело од преживари и потекнуваат од земја или дел од 
територијата на земја во која немало појава на лигавка 
и шап во последните 24 месеци и во која немало појава 
на говедска чума во последните 12 месеци, или 

г) онаму каде што имало појава на една од горена-
ведените болести во текот на односниот горенаведен 
период, биле предмет на еден од следниве процеси на 
термичка обработка: 

- најмалку 70°С, најмалку 30 минути, или 
- најмалку 90°С, најмалку 15 минути, 
и деталите за критичните контролни точки се еви-

дентираат и водат, со цел сопственикот, операторот, 
или нивниот претставник, а доколку е неопходно, 
Управата за ветеринарство може да го следи работење-
то на објектот. Во податоците треба да  да се вклучи: 
големината на парчињата, критичната температура, а 
како што е соодветно, апсолутното време, преглед на 
притисокот, процентот на напој на суровината и про-
центот на рециклирање на маста; и 

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен 
сертификат согласно моделот кој е даден во прилог. 

 
В. Увоз на масло од риба 
(4) Управата за ветеринарство одобрува увоз на 

масло од риби: 
1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
 2) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 

се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
 3) ако се произведени во согласност со Законот за 

нуспроизоди од животинско потекло; и 
 4) ако се придружени со ветеринарно здравствен 

сертификат согласно моделот кој е даден во прилог. 
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Г. Хигиенски услови 
(5) Кога се пакува топената маст и маслото од риба, 

таа мора де се става во нови кутии, или во кутии кои се 
исчистени и мора да се преземат сите безбедносни мер-
ки за да се спречи повторната контаминација. Кога се 
спроведува транспорт на непакувани производи, цевки-
те, пумпите и непакуваните резервоари и сите други 
непакувани контејнери, или цистерните, кои се кори-
стат за транспортирање на производите од објектот за 
произвдоство, директно на бродот, или во поморските 
танкери, или директно до објектите, треба  да се прег-
ледаат  пред употребата за да се утврди дека се чисти. 

  
Член 9 

Посебни услови за млеко, млечни производи  
и колострум 

 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, млекото, млечните производи и колострумот треба 
да ги исполнуваат и следните услови:  

 
А. Стандарди на преработка 
(2) Сировото млеко и колострумот треба да бидат 

произведени под  услови со кои се добиваат соодветни 
гаранции во однос на  здравствената состојба на живот-
ните.  

(3) Млекото, обработеното млеко, или преработени-
те млечни производи треба да подлежат на термичка 
обработка од најмалку 2 °С, најмалку 15 секунди, или 
друга комбинација на температура и време, која има 
најмалку еквивалентен термички ефект и која предиз-
викува негативна реакција на тестот на фосфатаза, до-
полнет со: 

1) во случај на случај на млеко во прав или млечни 
производи во прав, процес на сушење; или 

2) во случај на ацидифиран млечен производ, про-
цес со кој pH вредноста се намалува и се чува најмалку 
под нивото 6, најмалку еден час. 

(4) Освен условите утврдени во ставот (2), млекото 
во прав или производите од млеко во прав, треба да ги 
исполнуваат и следниве услови: 

1) по завршувањето на процесот на сушење, треба 
да се преземат сите безбедносни мерки за да се спречи 
контаминацијата на производите; и 

2) крајниот производ мора да биде: 
а) спакуван во нови контејнери/кутии, или 
б) во случај на непакуван транспорт, транспортните 

возила или контејнерите кои биле дезинфицирани со 
средство одобрено од Управата за ветеринарство, пред 
млекото, млечниот производ, или колострумот да се 
натоварат во нив. 

 
Б. Увоз 
(5) Управата за ветеринарство одобрува увоз на 

млеко, млечни производи и колострум: 
1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
2) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 

се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
(6) Млеко и млечни производи од трети земји, или 

делови од трети земји, согласно прописите за здрав-
ствена зашита на животните во однос ситуации каде 
имало епидемија на лигавка и шап во последните 12 
месеци, или каде било спроведено вакцинирање против 
лигавка и шап во последните 12 месеци, пред нивното 
внесување во Република Македонија или: 

1) стерилизација, при која е добиена Fc вредност 
еднаква или поголема од 3; 

2) првична термичка обработка со ефект на затоп-
лување, кој е најмалку еднаков на ефектот добиен со 
процесот на пастеризација на најмалку 72°С, најмалку 
15 секунди, а која е доволна да даде негативна реакција 
на фосфатаза тестот, дополнета со: 

а) втора термичка обработка со ефект на затоплува-
ње, кој е најмалку еднаков на ефектот добиен со првич-
ната термичка обработка, а која е доволна да даде нега-
тивна реакција на фосфатаза тестот, дополнета со про-
цес на сушење во случај на млеко во прав, или произ-
води од млеко во прав, или 

б) процес на спуштање на pH вредноста, при кој pH 
се одржува на помалку од 6, најмалку еден час. 

(7) Доколку се идентификува ризик од воведување 
егзотична болест, или друг ризик по здравствената со-
стојба на животните, можат да се утврдат дополнител-
ни услови за заштита на здравствената состојба на жи-
вотните, од Управата за ветеринарство. 

 
Член 10 

Посебни услови за желатин и хидролизирани  
протеини 

 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, желатинот и хидорлизираните производи треба да 
ги исполнуваат и следните услови:  

 
А. Стандарди на преработка за желатин 
1) Желатинот треба да се произведува со процес, со 

кој обезбедува дека непреработените материјали од ка-
тегоријата 3 подлежат на обработка со киселина или 
база, по која се плакнат еднаш или повеќе пати. pH 
вредноста треба да биде прилагодена консеквенто. Же-
латинот треба да се екстрахира со затоплување еднаш 
или неколку пати едно по друго, а потоа се прочистува 
со помош на филтрирање или стерилизација. 

2) По подложувањето на процесот наведен во под-
ставот 1), желатинот може да претрпи процес на суше-
ње, а каде што е соодветно, процес на  дробење или  
ламинирање. 

3) Забранета е употребата на конзерванси, освен 
сулфур диоксид и хидроген пероксид. 

(2) Желатинот треба  да се обвие, спакува, складира 
и транспортира под задоволителни хигиенски услови. 
Особено: 

1) треба да се обезбеди посебна просторија за скла-
дирање на материјали за завиткување и за пакување; 

2) завиткувањето и пакувањето мора да се одвиваат 
во таа просторија, или во место посебно наменето за 
таа цел; и 

3) на амбалажите и пакетите кои содржат желатин 
треба да пишува „желатин наменет за исхрана на жи-
вотните“. 

 
Б. Стандарди за преработка на хидролизирани 

протеини 
(3) Хидролизираните протеини треба да се произве-

дуваат со процес на производство кој содржи соодвет-
ни мерки со кои контаминацијата на Категоријата 3 Ма-
теријалите се сведува на минимум. Хидролизираните 
протеини треба да имаат молекуларна тежина под 10 000 
далтони.  
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Хидролизираните протеини, делумно или целосно 
добиено до кожи и крзна на преживари треба да се про-
изведуваат во преработувачки објект кој е наменет са-
мо за производство на хидролизирани протеини, со ко-
риситење на процес кој вклучува приготувување на си-
рови Категорија 3 Материјали со саламура, вар и ин-
тензивно перење проследено со: 

1) изложување на материјалите на pH вредност по-
висока од 11, повеќе од три часа на температура пови-
сока од 80 °С и веднаш потоа на термичка обработка на 
повеќе од 140 °С, 30 минути на повеќе од 3,6 бари; 

2) изложување на материјалите на pH вредност од 1 
до 2, потоа на pH вредност повисока од 11, проследено 
со термичка обработка на 140 °С, 30 минути на 3 бари; 
или 

3) еквивалентен одобрен производствен процес од 
Управата за ветеринарство. 

 
В. Увоз 
(4) Управата за ветеринарство одобрува увоз на же-

латин и хидролизирани протени: 
1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
2) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 

се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
3) ако се произведени во согласност со Законот за 

нуспроизоди од животинско потекло; и 
4) ако се придружени со ветеринарно здравствен 

сертификат. 
 

Член 11 
Посебни услови за дикалциум фосфат 

 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, дикалцум фосфатот треба да ги исполнува  и след-
ните услови:  

 
А. Стандарди за преработка 
(2) Дикалциум фосфатот мора да се произведува со 

процес, со кој: 
1) се обезбедува дека коскените материи од Катего-

ријата 3 Материјали се ситно издробени и обезмастени 
со топла вода и обработени со растворена хидрохлорна 
киселина (со минимална концентрација од 4% и pH 
вредност пониска од 1,5) во тек од најмалку два дена; 

2) проследено со процедура на обработка на добие-
ната фосфорна течност со вар, со што се добива талог 
од дикалциум фосфат со pH вредност од 4 до 7; и 

3) на крајот, со воздухот го суши талогот на дикал-
циум фосфат, со влезна температура од 65 до 325 °С и 
крајна температура помеѓу 30 и 65 °С, или со еквива-
лентен  производствен процес одобрен од Упраата за 
ветеринарство. 

(3) Кога дикалциум фосфатот е добиен од обезма-
стени коски, тој треба да се добие од коски кои се ис-
правни за исхрана на луѓето со последователна анте и 
пост мортем инспекција.  

 
Б. Увоз 
(4) Управата за ветеринарство одобрува увоз на ди-

калциум фосфат: 
1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 

2) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 
се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 

3) ако се произведени во согласност со Законот за 
нуспроизоди од животинско потекло; и 

4) ако се придружени со ветеринарно здравствен 
сертификат согласно моделот кој е даден во прилог. 

 
Член 12 

Посебни услови за трикалциум фосфат 
 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, трикалцум фосфатот треба да ги исполнува  и 
следните услови:  

 
А. Стандарди за преработка 
(2) Трикалциум фосфатот мора да се произведува 

со процес, со кој се обезбедува: 
1) дека сите Категорија 3 коскените материи  се 

ситно издробени и обезмастени со топла вода  (со дело-
ви на коски од 14 мм); 

2) проследено со континуирано варење со пареа на 
65°С во текот на 30 минути на 4 бара;  

3) издвојување на протеинскиот течен дел од 
hydroxyapatite (tricalcium phosphate) со центируфигра-
ње, и  

4) гранулирање на трикалциум фосфат по сушење 
во флуидна постела  со воздух на 200°С, или, со екви-
валентен  производствен процес одобрен од Упраата за 
ветеринарство. 

 
Б. Увоз 
(3) Управата за ветеринарство одобрува увоз на 

трикалциум  фосфат: 
1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
2) ако потекнуваат од објекти за преработка, кои се 

наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
3) ако се произведени во согласност со Законот за 

нуспроизоди од животинско потекло; и 
4) ако се придружени со ветеринарно здравствен 

сертификат. 
 

Член 13 
Посебни услови за колаген 

 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, колагенот треба да ги исполнува  и следните усло-
ви:  

 
А. Стандарди за преработка 
(2) Колагенот треба да биде произведен со процес 

со кој се обезбедува дека непререботениот Категорија 
3 Материјал е подлежен на третман, кој вклучува пере-
ње, рН прилагодување со користење на киселина или 
база следено со едно или повеќе плакнења, филтрации 
и екструзии. По третманто, колагенот може да подлежи 
на просец на сушење.  

(3) Употреба на конзерваси, освен тие кои се одо-
брени согласно релевантните законски пропис не е доз-
волена.  

(4) Колагеност треба  да се обвие, спакува, складира 
и транспортира под задоволителни хигиенски услови. 
Особено: 
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1) треба да се обезбеди посебна просторија за скла-
дирање на материјали за завиткување и за пакување; 

2) завиткувањето и пакувањето мора да се одвиваат 
во таа просторија, или во место посебно наменето за 
таа цел; и 

3) на амбалажите и пакетите кои содржат колаген  
треба да пишува „колаген погоден за исхрана на жи-
вотните“. 

 
В. Увоз 
(5) Управата за ветеринарство одобрува увоз на ко-

лаген: 
1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
2) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 

се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
3) ако се произведени во согласност со Законот за 

нус произоди од животинско потекло; и 
4) ако се придружени со ветеринарно здравствен 

сертификат. 
 

Член 14 
Посебни услови за производи од јајца 

 
(1) Освен основните услови наведени во правилни-

кот, производи од јајца треба да ги исполнуваат и след-
ните услови:  

 
А. Стандарди на преработка  
(2) Производите од јајце треба  
1) да подложат на било кој од Методите на прера-

робтка 1 до 5 или Метод 7; или. 
2) подложени на метод и парамтери кои обезбеду-

ваат дека производите се во согласност со основните 
микробиолошки стандарди; или  

3) третирани во согласност со законските прописи 
за производство на производи од јајце за исхрана на 
луѓе.  

 
В. Увоз 
(3) Управата за ветеринарство одобрува увоз на 

производи од јајце доколку: 
1) ако потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји; 
2) ако потекнуваат од објекти  за  преработка, кои 

се наоѓаат на списокот на одобрени објекти; 
3) ако се произведени во согласност со Законот за 

нус произоди од животинско потекло; и 
4) ако се придружени со ветеринарно здравствен 

сертификат согласно моделот кој е даден во прилог. 
 

Член 15 
Влегување во сила 

 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
  Бр. 11-14218/2         

18 ноември 20009 година                      Министер, 
       Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
3220. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
            КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Ѓорче Петров 1 - 
Општина Ѓорче Петров. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Ѓорче Петров 1, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-19580/2                

16 декември 2009 година                    Директор, 
            Скопје                            Љупчо Георгиевски,с.р. 

__________ 
3221. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ” бр.40/2008), 
директорот на Агенцијата за катастар на недвижности 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Врбен - Општина 
Маврово и Ростуша. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Врбен, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-19772/1                               
16 декември 2009 година                    Директор, 
               Скопје                        Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
3222. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Вејце - Општина Тетово.   
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Вејце, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр.09-19773/1                                    

16 декември 2009 година                    Директор, 
     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
3223. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Вешала - Општина Тетово.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановен-
иот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Вешала, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-19774/1                                

16 декември 2009 година                    Директор, 
        Скопје                         Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
3224. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности (“Службен весник на РМ” 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Желино - Општина Желино. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Желино, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр.09-19775/1                 

16 декември 2009 година                    Директор, 
             Скопје                           Љупчо Георгиевски,с.р. 

__________ 
3225. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар 
на недвижности („Службен весник на РМ” бр.40/2008), 
директорот на Агенцијата за катастар на недвижности 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Палатица - Општина Желино. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Палатица, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-19776/1                               
16 декември 2009 година                     Директор, 
                Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________  
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3226. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21.12.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 25,890 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 27,157 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 25,798 
   
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 25,451 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 23,055 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95             до 62,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 63,50 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 49,50 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 38,50 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 28,727 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно 
оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,080 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,030 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,040 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,890 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,300 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,300 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 21,982 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 21,987 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,121 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,136 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                до 0,100 
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Член 6 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 

2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
22.12.2009 година. 

 
        Бр. 02-2866/1                            
21 декември 2009 година                     Претседател, 

      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
__________  

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ  
 
3227. 

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 
62 став 2 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  
13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Одлуката за дава-
ње на согласност на почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за добивање на одобрение за користење на 
радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни 
комуникациски мрежи и услуги од третата генерација 
(3G), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/2009), Комисијата, како орган на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации на состанокот одржан на ден  
16.12.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРЕН ЈАВЕН ТЕН-
ДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 2 (ДВЕ) ОДОБРЕНИЈА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ КОМУ-
НИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТАТА  

ГЕНЕРАЦИЈА (3G) 
 

Член 1 
Се распишува повторен јавен тендер за доделување 

на одобренија за користење на радиофреквенции за 
обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи 
и услуги од третата генерација (3G) според стандардот 
IMT 2000/UMTS во Република Македонија. 

 
Член 2 

Предмет на јавниот тендер е доделување на 2 (две) 
одобренија за користење на радиофреквенции за обез-
бедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и 
услуги од третата генерација (3G) според стандардот 
IMT2000/UMTS на целата територија на Република 
Македонија од следните радиофреквенциски опсези: 

1. 2х15 MHz: B1 (1935 – 1950 MHz) и B1' (2125 – 
2140 MHz) UMTS FDD и 

    5 MHz:    b  (1905 – 1910 MHz) UMTS TDD 
 
2. 2х15 MHz: D1 (1965 – 1980  MHz) и D1' (2155 – 

2170  MHz) UMTS FDD и 
    5 MHz:    d  (1915 – 1920 MHz) UMTS TDD 
 

Член 3 
Право на учество на јавниот тендер за доделување 

на одобрение за користење на радиофреквенции од 
член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски 
правни лица кои ќе ја подигнат тендерската документа-
ција од член 11 на оваа одлука и кои поседуваат или 
употребуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и 
обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги. 

 
Член 4 

Одобренијата за користење на радиофреквенции 
што се предмет на овој тендер се издава за време од 10 
години со право на продолжување на важноста на одо-
брението на начин и постапка утврдена во Законот за 
електронските комуникации. 

 
Член 5 

Критериуми за избор на најповолен понудувач за 
добивање на одобрение за користење на радиофреквен-
ции од член 2 на оваа одлука се: 

a) Висината на еднократниот надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции 

(ќе се вреднува со 4 поени) 
б) Цени за големопродажни услуги и тоа: 
- Цени за мобилни услуги  
(ќе се вреднува со 18 поени) 
- Цени за фиксни мобилни услуги (Wireless Local 

Loop) 
(ќе се вреднува со 18 поени) 
- Цени за Интернет  
(ќе се вреднува со 18 поени) 
в) Цени за услуги за граѓани и тоа: 
    -Цени за мобилни услуги 
(ќе се вреднува со 14 поени) 
     - Цени за фиксни мобилни услуги 
(ќе се вреднува со 14 поени) 
- Цени за Интернет 
(ќе се вреднува со 14 поени). 
 

Член 6 
Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе 

започне со работа во рок од шест месеци од денот на 
добивање на одобрението за користење на радиофре-
квенции, дека во рок од една година од денот на доби-
вање на одобрението за користење на радиофреквенци 
ќе обезбеди 50% покриеност, а во рок од три години од 
денот на добивање на одобрението за користење на ра-
диофреквенции ќе обезбеди уште 30% покриеност, од-
носно 80% покриеност на населението на Република 
Македонија. 

 
Член 7 

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вред-
ност на радиофреквенциите, како еднократен надоме-
сток за добивање на одобрение за користење на радио-
фреквенции од член 2 на оваа одлука изнесува 
5.000.000 евра. 
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(2) Понудувачите треба да достават банкарска га-
ранција во износ од 10% од висината на понудениот 
износ на еднократниот надоместок за довивање на одо-
брение за користење на радиофреквенции од член 2 на 
оваа одлука со важност од 4 (четири) месеци од денот 
на отворањето на понудите. 

 
Член 8 

Понудувачот има право да поднесе една понуда за 
доделување на одобрение за користење на радиофре-
квенции од член 2 на оваа одлука.  

 
Член 9 

(1) Рокот за доставување на понудите е 80 дена од 
денот на објавување на јавниот тендер во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

(2) Понудата и придружната документација треба 
да се достават во еден оригинален примерок во писме-
на форма на македонски јазик, а техничките термини 
можат да бидат на англиски јазик, потпишани и завере-
ни од одговорното лице на понудувачот. 

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт 
во кој треба да се стават два затворени и запечатени ко-
верти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт 
ја содржи документацијата и носи ознака „ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА“. 

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев 
агол треба да биде испечатен текст „НЕ ОТВОРАЈ“ и 
бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на 
ковертот адреса на која треба да се достави понудата. 

 
Член 10 

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
просториите на Агенцијата за електронски комуника-
ции на  11.03.2010 година во 11:00 часот. 

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, треба да и 
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот 
тендер писмено овластување од понудувачот за учес-
тво на јавното отворање. 

 
Член 11 

Заинтересираните страни можат да ја подигнат тен-
дерската документација во архивата на Агенцијата за 
електронски комуникации секој работен ден од 08:30 
до 16:30 часот почнувајќи од 21.12.2009 година, по уп-
лата на износ од 200 (двестотини) евра во денарска 
противвредност по средниот курс на Народна банка на 
Република Македонија на една од следните сметки на 
Агенцијата за електронски комуникации:  

- за уплата во денари 
Агенција за електронски комуникации 
Жиро сметка: 210060052840142 
Депонент Банка: Тутунска Банка АД Скопје 
Даночен Број: МК4030005556148 
- за уплата во евра 
Agencija za elektronski komunikacii 
Banka deponent: NLB Tutunska Banka 
ul.12-ta Makedonska brigada br.20 Skopje, Republika 

Makedonija 
IBAN MK 07 210 3 00000 2849 48 
SWIFT address: TUTUNMK 22 

Член 12 
(1) Лицa за контакт од кои заинтересираните страни 

можат да добијат дополнителни информации исклучи-
во во писмена форма преку електронска пошта, се  

Јане Јакимовски 
jane.jakimovski@aec.mk и 
 
Лилјана Денковска 
liljana.denkovska@aec.mk. 
 
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот 

тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната 
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса 
www.aek.mk. 

 
Член 13 

Потребната придружна документација ќе биде поб-
лиску специфицирана во тендерската документација. 

 
Член 14 

Понудувачите ќе бидат известени за донесената од-
лука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното 
донесување. 

 
Член 15 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
      Бр. 11-39/3      Агенција за електронски комуникации 

16 декември 2009 година               Комисија 
       Скопје                     Претседател,      

                                          Софче Јовановска, с.р. 
_____________ 

 
АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3228. 

Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура 
(„Службен весник на РМ“ бр. 80/92) и член 25 од Ста-
тутот на Адвокатската комора на Република Македони-
ја, на 40-то годишно собрание одржано на 27.03.1993 
година, Адвокатската комора ја донесе, а Управниот 
одбор на АКРМ, врз основа на член 34 точка 2 потточ-
ка 5 од Законот за адвокатура („Службен весник на 
РМ“ бр. 59/02) и член 23 став 1 алинеја 1 од Статутот 
на АКРМ („Службен весник на РМ“ бр. 97/02) со своја 
одлука на седница одржана на ден 21 ноември 2009 го-
дина го утврди пречистениот текст на  

 
Т А Р И Ф А 

ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

ОПШТИ ОДРЕДИ 
 

Член 1 
Со оваа тарифа се одредува висината на наградата и 

трошоците на дадената правна помош. 
Адвокатот и странката можат слободно да ја дого-

ворат наградата и трошоците како и начинот и средс-
твата за плаќање, но не пониско од предвидените со та-
рифата. 
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Член 2 
Плаќањето на наградата и трошоците се врши во 

пари, а се пресметува во денари. 
 

Член 3 
Во предметите во кои една од странките е странско 

физичко или правно лице, во предметите во кои има 
прилози на странски јазик, или се контактира на стран-
ски јазик, наградата е двојно поголема. 

 
Член 4 

Ако во текот на постапката се изменила Тарифата 
еднаш или повеќе пати, ќе се примени тарифата што е 
во сила на денот на пресудувањето односно на одлучу-
вањето. Од тој ден па до денот на исплатата на износот 
на адвокатската награда и трошоците се пресметува за-
конска камата. 

Неисплатената награда и трошоци странката секо-
гаш ги плаќа на адвокатот по тарифата што е во сила 
на денот на плаќањето. 

Напомена: 
Со решение на Уставниот суд на РМ, У.бр. 115/93 

од 15.09.1993 година, не се поведува постапка за оце-
нување на уставноста и законитоста на член 4. 

 
Член 5 

За дел од наградата и трошоците, странката може 
да му даде аконтација на адвокатот. 

Ако странката го откаже полномошното на адвока-
тот, должна е да му исплати за едно дејствие што тре-
бало да се преземе. 

 
Член 6 

На странката, која по законот може да биде ослобо-
дена од плаќање на трошоци на постапката (сиромаш-
но право), адвокатот е должен да и даде бесплатна 
правна помош. 

 
НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ 

 
Член 7 

За извршување на правна помош, странката е долж-
на на адвокатот да му ги надомести и трошоците: 

1. За превоз, до висина на трошоците на патниот 
билет за превозното средство што го користел адвока-
тот, а за употреба на сопствено возило ќе му надомести 
по 30% од цената на најскапиот бензин за секој изми-
нат километар. 

2. За ноќевање, до висина на трошоците за ноќе-
вање. 

3. На име дневница ќе му се исплати вообичаена 
дневница или по договор. 

4. За отсуство од канцеларија , ќе му бидат надоме-
стени трошоци за секој започнат час 20% од наградата 
за дејствието за кое патува, но не повеќе од 7 часа за 
еден ден. 

НАГРАДА ЗА ДАДЕНА ПРАВНА ПОМОШ 
 

Член 8 
 

I. Награда за пишување на писмени состави 
(поднесоци) 

 
1. За пишување на поднесоци со кои се поведува 

постапка, образложени поднесоци, приговори, одгово-
ри и изјави на последна волја, барање за извршување, 
предлог за извршување награда се определува според 
висината на барањето во поднесокот или според про-
пишаната дисциплинска или друга мерка и според про-
пишаната казна. 

2. За поднесоци со барање: 
- до 10.000 денари или пропишана дисциплинска 

мерка, парична казна или затвор до 1 година изнесува 
1.000,00 денари 

- од 10.001,00 до 25.000,00 денари или казна затвор 
до три години наградата изнесува 1.500,00 денари. 

- од 25.001,00 до 50.000,00 денари  или казна затвор 
до пет години наградата изнесува 2.000,00 денари. 

- од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари или каз-
на затвор до десет години наградата изнесувa 2.500,00 
денари. 

- над 100.001,00 или казна затвор над десет години 
како и во полициска постапка наградата изнесува 
3.000,00 денари. 

- за состав на писмени договори наградата изнесува 
од 1.000,00 до 2.000,00 денари. 

3. За поднесоците со кои се поведува постапка пред 
Уставен суд, за статусни и станбени спорови, за работ-
ни спорови, авторски права, патенти и лиценци, како и 
индустриска сопственост, за упис на основање и изме-
на на регистрацијата во трговскиот регистар, наградата 
изнесува колку максималната во точка 2. 

4. За застапување и одбрана пред судовите, нотари, 
извршители, центри за социјална работа, работодаве-
цот, полициските, инспекциските и други органи, како 
и превземање на дејствија од точка 2 на овој став кои 
се одвиваат во повеќе денови, без оглед дали се одржа-
ни, продолжени или одложени, како и за рочиштето за 
објавување на Одлука, секој започнат ден се смета за 
ново застапување, односно нова одбрана. Во постапка 
за застапување пред полиција наградата е двојна од 
највисоката определена во точка 2. 

5. За состав и пишување на нормативни акти, награ-
дата се договара со писмен договор. 

6. Во поднесоците во кои покрај главното барање се 
предлага времена мерка или предлог за обезбедување 
докази, наградата се зголемува за 20 %. 

7. Во поднесоците во кои има тужба и противтужба, 
наградата се определува според збирот на двете барања. 

8. Во поднесокот во кој има повеќе учесници, на-
градата се зголемува по 30% за секое наредно лице, а 
за секое наредно лице од спротивната страна по 15%, 
но не повеќе од пет пати од предвидената награда од 
член 8 од Тарифата. 
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9. За поднесоци за издршка, необразложени подне-
соци, изјави, молби, полномошна со кои е овластен ад-
вокатот за застапување и превземање на дејствија во 
име на властодавецот во сите постапки и други видови 
полномошна како и трошковници и други слични под-
несоци, наградата е како најниската награда од точка 
еден. 

10. За поднесоците во кои се бранети повеќе лица, 
наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое 
наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно 
лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената 
награда од член 8 од Тарифата. 

 
II. Награда за одбрана и застапување 

 
1. За застапување и одбрана, наградата е како за со-

став на соодветниот поднесок и саатнина од 20% за се-
кој започнат час. 

2. За одбрана на клиент во претходна судска по-
стапка, посета на клиент лишен од слобода, за присус-
тво на вештачења, за увид на лице место и слични дејс-
твија, наградата изнесува како под точка еден од Тари-
фата. 

3. За застапување и одбрана пред судовите, работо-
давецот, инспекциските и други органи, како и превзе-
мање на дејствија од точка 2 на овој став кои се одви-
ваат во повеќе денови, без оглед дали се одржани, про-
должени или одложени, како и за рочиштето за објаву-
вање на Одлука, секој започнат нов ден се смета за но-
во застапување, односно нова одбрана.  

       
III. Награда за состав на правен лек 

 
За состав на редовен и вонреден правен лек и одго-

вор на редовен и вонреден правен лек, наградата е 50% 
поголема од наградата за застапување или одбрана, а 
ако адвокатот не учествува на расправа или претрес, 
наградата е 100% зголемена. 

 
IV. Награда за правни совети 

 
1. За усмен правен совет, наградата изнесува 20% 

од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 
20% за секој започнат час. 

2. За писмени совети наградата изнесува 50% од со-
одветната награда за писмен состав и саатнина од 20% 
за секој започнат час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Заеднички одредби 
 
1. Наградата предвидена по одредбите на оваа Та-

рифа се зголемува за 30% на име паушал за сите спо-
редни дејствија што се тарифирани. 

2. За утврдување на правосилност и извршност на-
градата изнесува 10% од предвидената за соодветното 
дејствие по оваа тарифа. 

3. Сите дејствија предвидени со оваа тарифа се та-
рифираат според најсродното дејствие од оваа тарифа. 

4. Наградата предвидена со оваа тарифа за сите 
дејствија што ги преземаат адвокатите, обврзници на 
ДДВ, се пресметува и наплаќа зголемена за износот на 
ДДВ. 

5. Статусот на ДДВ обврзник, адвокатот го докажу-
ва со соодветен документ издаден од надлежен орган. 

 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 9 

Толкување и тековно усогласување на оваа тарифа 
со порастот на трошоците за живот врши Управниот 
одбор на Адвокатската комора на Република Македо-
нија. 

 
Член 10 

Пречистениот текст на Тарифата за награда и надо-
мест на трошоците за работа на адвокатите ги опфаќа:  
Тарифата за награди и надомест на трошоците за рабо-
та на адвокатите („Службен весник на РМ“ бр. 23/93), 
Одлука („Службен весник на РМ“ бр. 4/94), Одлука за 
измена на Адвокатска тарифа („Службен весник на 
РМ“ бр. 80/02), Одлука за измени и дополнувања на 
Тарифата за награда и надомест за работа на адвокати-
те („Службен весник на РМ“ бр. 14/05), Одлука за из-
мена и дополнување на Тарифата за награда и надо-
мест на трошоците за работа на адвокатите („Службен 
весник на РМ“ бр. 22/08) и Одлука за измена и допол-
нување на Тарифата за награда и надомест на трошоци-
те за работа на адвокатите („Службен весник на РМ“ 
бр. 147/09), во кои е означено време на нивното влегу-
вање во сила. 

 
                               АДВОКАТСКА КОМОРА НА  
                                     РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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